
Köping – inte till salu
En välfärd att lita på!

Hör gärna av dig till oss!

Gruppledare 
Andreas Trygg 
andreas.trygg@koping.se
073-6996069 

Ordförande 
Leif Mikkelsen 
leimik57@gmail.com 
070-2069136

Exempel på vad som genomförts 
ur vårt kommunala handlings-
program från 2011-2014

• möjligheten till egen försörjning har ökat.

•	 fler	heltidsjobb	inom	kommunen.

• personer över 80 år som önskar hjälp ska få det 
utan	biståndsbedömning.

• parkeringen vid Krillans sportfält har asfalteras.

•	 idrotts-	och	kulturstipendium	har	återinförs.

•	 fortsatt	stöd	till	kvinnojourens	arbete.

•	 fler	cykelbanor,	bl.a.	utmed	Kihlmansgatan.

• mer ekologisk mat inom skola och förskola.

•	 äldre	par	ska	kunna	bo	tillsammans	så	länge	man	
själv vill och orkar.

Det blir skillnad om Vänster- 
partiet är med och styr!

Vänsterpartiet i Köping
Stora gatan 7, 731 32 Köping
www.vansterpartiet.se/koping VÄNSTERPARTIET

KÖPING

Några av oss som är aktiva inom Vänsterpartiet i Köping

Svenska
•	 Vi	är	det	enda	partiet	som	vill	förbjuda	privata	vinster	inom	vård,	skola	och	omsorg.
•	 Vi	tycker	man	ska	ta	vara	på	språkkompetensen	hos	personal	inom	äldreomsorgen,	för	
våra	äldre	med	utländsk	bakgrund.

•	 Vi	vill	satsa	på	ett	rikt	förenings-	och	kulturliv	för	alla.

Finska
•	 Ottaa	huomioon	vanhustenhuollon	hoitohenkilökunnan	kielitaidot,	jotta	voimme	pal-
vella	ulkomaalaistaustaisia	vanhuksia.

•	 Olemme	ainoa	puolue	joka	haluaa	kieltää	yksityisiä	voittoja	hoito-,	hoiva-	ja	koululan	
puolella.

•	 Rikas	kulttuuri-	ja	yhdistyselämä	kaikille.

Arabiska
	ميلعتلاو	ةيحصلا	ةياعرلا	تامدخ	يف	صاخلا	حبرلا	رظح	ىلإ	ىعسي	يذلا	ديحولا	بزحلا	نحن

.ةيعامتجالا	ةياعرلاو
	رابكل	لوهكلا	ةياعر	يف	نيفظوملل	ةيوغللا	تاراهملا	نم	ةدافتسالا	مكيلع	يغبني	هنأ	دقتعن

.ةيبنجألا	ةيفلخ	مهيدل	نيذلا	انيدل	نسلا
.عيمجلل	ةيفاقثلاو	ةينغ	ةايح	يف	رمثتسن	نأ	اندرأ

Somaliska
•	 Waxaan	nahey	xisbiga	kaliya	ee	doonaya	iney	mamnuucaan	faa’iidada	gaarka	ah	ee	
daryeelka	caafimaadka,	waxbarashada	iyo	daryeelka	guud.

•	 Waxaan	umaleynaynaa	in	qofku	isticmaalo	xifadda	luqadda	isaga	oo	ka	shaqeynaya	
goobta	daryeelka	waayeelada	kuwaasoo	leh	asal	shisheeyanimo.

•	 Waxaan	rabnaa	inaan	maal-galino	nolasha	dadka	oo	dahn	iyo	dhaqanka	si	hodantinimo	
ah.

Thailändska
• เราเป น็พรรคเด ยีวท ีต่อ้งการท ีจ่ะหา้มไมใ่หม้ ผีลกำาไรภาคเอกชนในการดแูลสขุภาพการ
ศ กึษาและการดแูล

• เราค ดิวา่คณุควรใชป้ระโยชนจ์ากทกัษะทางดา้นภาษาของพนกังานในการดแูลผ ูส้ งูอายดุแูล
ผ ูส้ งูอายทุ ีม่ พี ืน้หลงัตา่งประเทศ

• เราตอ้งการท ีจ่ะลงทนุในการม ชี วี ติท ีอ่ดุมไปดว้ยวฒันธรรมและส ำาหร บัทกุ

Engelska
•	 We	are	the	only	political	party	that	wants	to	ban	all	private	revenues	within	care,	school	
and	welfare	

•	 We	think	it	is	important	to	take	care	of	the	language	competency	of	the	personnel	wor-
king	in	the	elderly	care,	for	the	benefit	of	our	elderly	with	foreign	background	

•	 We	want	to	invest	in	a	rich	Society-	and	Cultural	life	for	everyone



Jo, så här tänker vi:

Alla	beslut	vi	är	med	och	fattar	ska	genomsy-
ras	av	ett	barn-,	miljö-	samt	jämställdhetsper-
spektiv.	Det	betyder	att	oavsett	om	beslutet	rör	
ett	vägbygge,	maten	på	ett	äldreboende	eller	
en förskolas verksamhet så tar vi hänsyn till 
detta.

Vi	är	emot	vinster	i	välfärden.	Det	betyder	
inte att vi är emot företagande. Däremot anser 
vi	att	all	verksamhet	som	rör	vård,	skola	och	
omsorg,	och	som	drivs	med	våra	gemensam-
ma	skattepengar,	ska	vara	skyldig	att	se	till	att	
pengarna	används	just	inom	verksamheten.		
Pengarna ska inte hamna i ägarnas privata 
fickor!

Integration är ett led i kampen för ett demo-
kratiskt samhälle där alla har samma rättighe-
ter	och	skyldigheter,	ett	samhälle	där	alla	har	
möjlighet att försörja sig och påverka sin egen 
livssituation.
Jämlikhet,	alla	människors	lika	värde,	är	
något av ett ledord för oss. Det ska inte spela 
någon	roll	hur	gammal	du	är,	var	du	kom-
mer	ifrån,	vad	du	har	för	sexuell	läggning	
eller	fysiska	och	ekonomiska	förutsättningar.
Samma	rätt	till	trygghet	och	frihet	ska	vara	en	
självklarhet,	precis	som	att	var	och	en	har	ett	
eget ansvar.
Nu	har	du	lite	koll	på	vår	grundsyn.	Läs	
vidare för konkreta exempel på vad vi tänker 
verka för den kommande mandatperioden. 
Vi hoppas på din röst den 14 september!

Vi vill införa
•	 sex	timmars	arbetsdag,	på	försök,	på	
vissa	kommunala	arbetsplatser.

•	 fritt	WiFi	i	centrum.

•	 fria	utearbetskläder	till	förskole-	och	
fritidspersonal.

•	 barnomsorg	på	obekväm	arbetstid	för	
t.ex.	skiftarbetare.

•	 obligatorisk	läxhjälp	i	den	mån	läxor	
ges.

• ”Fri tid” inom hemtjänsten. Det vill 
säga	tid	som	brukaren	själv	bestämmer	
över.

Vi vill bygga/skapa
•	 fler	cykelvägar,	t.ex.	Köping-Kungsör	
och	Köping-Munktorp.

•	 rondell	vid	Big	Inn-infarten,	samt	vid	
Tunadalsgatan/Torggatan.

•	 kombinerat	badhus	och	idrottshall.

• ny konstgräsplan.

•	 kommunalt	naturreservat	vid	Norsa	och	
Malmön.

Vi tänker fortsätta att 
utveckla 
•	 arbetet	med	att	stimulera	företagandet	i	

Köping.

•	 heltid	en	rättighet,	deltid	en	möjlighet	
på	alla	kommunala	arbetsplatser.

•	 den	etniska	mångfalden	inom	kultur-
skolan.

•	 förutsättningarna	för	såväl	grundläg-
gande	som	högre	vuxenutbildning.

• ett integrationspolitiskt program.

•	 arbetet	med	att	öka	andelen	ekologisk	
mat inom skola och äldreomsorg.

Vi vill sätta stopp för
•	 delade	turer	på	kommunala	arbetsplat-

ser.

•	 bristfälligt	underhåll	av	våra	idrottsan-
läggningar.

•	 för	stora	barngrupper	inom	förskola,	
skola och fritidshem.

•	 privatiseringar	av	kommunala	verksam-
heter.

KÖPING ÄR INTE TILL SALU!

1.	Andreas	Trygg,	38
kommunalråd

2.	Yvonne	Blücher,	56
verksamhetschef/distrikssköterska

4.	Leif	Mikkelsen,	57
arbetsledare

3.	Sara	Sjöblom,	33
kulturarbetare med eget företag

5.	Birgitta	Hedblom,	43
fruktansvrig i butik

8.	Remzi	Tosun,	55
egenföretagare

9.		Veronica	Liljeberg,	27
marknadsassistent

11.				Marianne	Edman,	61
socionom

10.	Tomas	Winter,	60
kulturarbetare

12.	Kenneth	Nordberg,	64	
arbetare

Vi är den enda garantin för ett  
Köping utan vinster i välfärden.

För oss är det kommunpolitiska  
arbetet en kamp för social rättvisa!

7.	Eva	Enkvist	Olsson,	49
vik. fritidspedagog

6.	Stefan	Lundborg,	57
vårdare

Kan vi genomföra allt detta?
De	ekonomiska	förutsättningarna	är	avgörande	för	vad	vi	kan	genomföra.	Det	är	bra	om	
befolkningsutvecklingen	fortsätter	utvecklas	positivt	i	kommunen.

Vi	tror	inte	att	skattehöjningar	är	den	bästa	lösningen.	En	höjning	av	den	kommunala	skat-
ten	kan	bara	bli	aktuell	i	ett	läge	där	kvalitén	i	de	viktigaste	verksamheterna	skulle	vara	
hotad.

Vi	kan	inte	garantera	att	allt	som	står	i	det	här	programmet	genomförs,	men	ju	starkare	
stöd vi får desto större är chansen.

Undrar du vad Vänsterpartiet i Köping står för?


